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Mezarın başından 
ayrılıp Sami 
Ağabey’in 
mezarına doğru 

yola alırken kaybettiğimiz iki eski 
başkanımızın anılarına dalınca 
mezarlıkta kaybolma ihtimali ile 
karşı karşıya olduğumuzu fark 
ettim. Çok güçlü anılar vardı 
kaybettiğimiz diğer iki Genel 
Başkanımızdan da bizlere kalan.

Erdoğan Yücel benim hayatta 
tanıdığım en pozitif ve en 
mücadeleci insanlardan bir 
tanesiydi. Kendisi devlet memuru 
olmasına rağmen dernekler 
ve sendikalar açısından en zor 
olan dönemde 12 Eylül 1980 
döneminde Genel Başkanlığımızı 
yaptı. Derneği, geçmişle olan 
bağlarını kopartmadan onunla 
birlikte sürdürmeyi başardık. 

Erdoğan Ağabey zorluklar karşısında nasıl 
davranmamız gerektiğini bize öğreten iyi 
bir liderdi. Ben onun derneğin en parasız 
dönemlerinde bile moralinin bozulduğunu hiç 
görmedim.

Arabada giderken eşim Nurten’e şöyle dedim “Aslında 
ahde vefa duygumuz zayıf biliyor musun? Erdoğan 
Ağabey öldükten sonra ailesini ziyarete sadece bir kez 
gittik bunu yeniden yapmamız gerekiyor”. 

Güney Gönenç ise gerçekten çok renkli bir kişilikti. 
Dışarıdan bakıldığı zaman teknik bölümlerin en 
zorlarından birisi olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) Elektrik Fakültesi’nde öğretim üyesiydi ama ben 
onun gençliğinde tiyatro eğitimi aldığını biliyordum.

Bir gün eşim Nurten ile beni evine tambur ile klasik 
Türk Sanat Müziği parçaları çalmak için çağırdığında, 
oldukça fazla parça çalmıştı bize. Sonra dönüp bize “Ben 
aslında ilk kez gözaltına müzik parçalarına olan merakım 
yüzünden alındım” demiş, hikâyeyi anlatmıştı. İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) okurken müzik dinlemek 
amacıyla kendisine bir radyo yapıyor. Dinlerken polis 
basıp kendisini casusluk hazırlığı yapmaktan gözaltına 
alıyorlar. Serbest kaldıktan sonra hem birkaç yıl 
radyo spikerliği yapmış hem de sonradan çok ünlü 
tiyatroculardan birisi olan Yılmaz Onay ile birlikte İTÜ 
Tiyatro Kulübü’nü kurmuşlardı.

Mezarlıktan ayrılırken çok derin bir duygusallıkla geçmiş 
başkanlarımızı anımsadığımı fark ettim. Böyle bir 
nedenle de olsa onları anımsamak güzeldi.

Zaman, zaman aksatsak 
da bu yıl yine her zamanki 
sayılarda bir gurup 
arkadaşımızla birlikte 
yaşamını kaybettiği gün 
olan 8 Kasım günü eski 
başkanlarımızdan Necdet 
Bulut’un mezarının 
başındaydık. 

Mezarının başında 
konuşurken onunla olan 
ilk anımdan söz ettim. Yıl 
1975 yılıydı ben Hacettepe 
Üniversitesi Ekonomi 
Bölümü ikinci sınıfında 
öğrenciydim ama onlar 
hummalı bir faaliyetle 
ilk Bilişim Kurultayı’nın 
hazırlıklarını yapıyorlardı. 
Oysa ben o günlerde 
bilişimin ne demek olduğunu 
bile bilmiyordum. Şartlar beni sürükleyip on dört yıl Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) 
merkez yöneticiliğine ve Genel Başkanlığı’na getirdiğini anlattıktan sonra vurulduğu 
akşamı ve Trabzon’dan getirilişini anlatırken göz yaşlarımın boşalmaması için çok 
zorlandım. Necdet Bulut’u onunla birlikte adına düzenlediğimiz genç bilişimciler 
ödüllerini anımsadık. 
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